
Ministerul Educafiei gi Cercetirii
al Repubticii Moldova

ORDIN

3t,03 J0kur. Ltti
mun. Chiginfiu

Cu privire la autorizarea defunclionare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de
licen\d (ciclul I) Si de master (ciclul II) tn instituliile de tnvdldmdnt superior din Republica Moldova

inbazarezultatelor evalu6rii externe a calitdtii programelor de studii superioare de licenfd
(ciclul I) gi de master (ciclul II), prezentate de Agenlia Nafional6 de Asigurare a Calitilii in
Educafie gi Cercetare, qi ?n temeiul art.113 alin. (4), art.lI4 alin. (10) din Codul Educa{iei al
Republicii Moldova, nr. 15212014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014, nr. 319-324,
art.634), Ministerul Educatiei gi Cercetdrii emite urmdtorul

ORDIN:

1. Se aprobd acreditarea programelor de studii superioare de licenfd (ciclul I) in institu{iile de

invdf6mdnt superior, conform Anexei l;
2. Se aprobd, autorizarca de funcfionare provizorie a programelor de studii superioare de master

(ciclul II) in instituliile de ?nvdfdmdnt superior, conform Anexei 2;
3. Se aprobd acreditarea programelor de studii superioare de master (ciclul II) in institu{iile de

invdfdmdnt superior, conform Anexei 3;

4. Instituliile de invd{dmdnt superior vor implementa recomanddrile expuse in rapoartele de

evaluare externd a calitdJii programelor de studii superioare de licentd (ciclul I) qi de master
(ciclul II), iar Agenfia Nafionald de Asigurare a Calitdlii in Educatie gi Cercetare va monitoriza
acest proces;

5. Direc{ia Politici in domeniul invd{dmdntului superior va line cont, la repartizarca locurilor cu
finanlare de la bugetul de stat, de rezultatele evaludrii externe a calitil[ii programelor de studii
superioare;

6. Ministrul educatiei gi cercetdrii iqi asumd controlul asupra executdrii prevederilor prezentului
Ordin.

Min istru VfZl-*-e-An atotie T opALA

Ex.: Olesea Ciobanu
Tel.:0 (22) 23 36 52
E-mail: olesea.ciobanu@mec.gov.md
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Anexa 1 

la Ordinul nr. 243 din _31.03.2022_ 

 

 

 

Lista programelor de studii superioare de licență (ciclul I) acreditate 

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 

 

Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

011 Științe ale 

educației 

0113.1/0114.10 Pedagogie 

în învățământul primar și 

limba engleză 

Cu frecvență 240 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 

0113.1/0114.10 

Pedagogie în 

învățământul 

primar și limba 

engleză pentru o 

perioadă de 5 ani 
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Anexa 2 

la Ordinul nr. 243 din _31.03.2022_ 

 

 

Lista programelor de studii superioare de master (ciclul II) autorizate în vederea funcționării provizorii  

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 

 

Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

autorizare de 

funcționare 

provizorie (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

050 Științe chimice MȘ1 Materiale avansate în 

chimie și biofarmaceutică 

Cu frecvență 120 ECTS Autorizarea de 

funcționare 

provizorie a 

programului de 

studii superioare 

de master 

Materiale 

avansate în chimie 

și biofarmaceutică 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MP2 Tehnologii moderne 

în industria cosmetică, 

farmaceutică și protecția 

mediului 

Cu frecvență 90 ECTS Autorizarea de 

funcționare 

provizorie a 

programului de 

studii superioare 

de master 

Tehnologii 

moderne în 

industria 

cosmetică, 

                                                           
1 MȘ – Master științific 
2 MP – Master profesional 
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farmaceutică și 

protecția mediului 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

053 Științe fizice MP Fizica Cu frecvență 120 ECTS Autorizarea de 

funcționare 

provizorie a 

programului de 

studii superioare 

de master Fizica 

Consorțiul 

Universitar „M-

TVET”,  

constituit din 

Universitatea  

Tehnică a 

Moldovei și 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălți  

011 Științe ale 

educației 

MP Pedagogie vocațională 

– Inginerie și fabricație 

Cu frecvență 120 ECTS Autorizarea de 

funcționare 

provizorie a 

programului de 

studii superioare 

de master 

Pedagogie 

vocațională – 

Inginerie și 

fabricație 
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Anexa 3 

la Ordinul nr. 243 din _31.03.2022_ 

 

Lista programelor de studii superioare de master (ciclul II) acreditate  

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 
 

Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

023 Filologie MP Traducere și 

interpretare de conferințe  

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Traducere și 

interpretare de 

conferințe pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

040 Științe 

administrative 

MP Politici și servicii 

publice 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Politici 

și servicii publice 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

032 Jurnalism și 

informare 

MP Relații publice și 

publicitate 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Relații 

publice și 

publicitate pentru 

o perioadă de 5 ani 
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Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chișinău 

011 Științe ale 

educației 

MP Leadership și instruire Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Leadership și 

instruire pentru o 

perioadă de 5 ani 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

040 Științe 

administrative 

MP Management în 

administrația publică 

Cu frecvență, 

cu frecvență 

redusă 

120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Management în 

administrația 

publică pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălți 

040 Științe 

administrative 

MP Managementul 

administrației publice 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Managementul 

administrației 

publice pentru o 

perioadă de 5 ani 

 


